
Temeljem članka 8. Zakona o savjetima mladih („NN“ br. 23/07.), članka 4. Odluke o osnivanju 
Savjeta mladih grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 2/12.) i članka 21. Statuta Grada 
Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 04/09.) Gradsko vijeće Grada Krapine na svojoj 
22.sjednici održanoj 16.07.2012.godine,raspisuje 

 

JAVNI POZIV 
za predlaganje kandidata za članove 

Savjeta mladih Grada Krapine 
 
 

I. 
 
 

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Krapine (u nastavku teksta: Savjet mladih). 
Savjet mladih savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Krapine koje je osnovano u cilju aktivnog 
uključivanja mladih u javni život grada Krapine. 

II. 

Savjet mladih broji 7 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. 
Kandidati za člana Savjeta mladih mogu biti osobe s prebivalištem na području Grada Krapine u dobi 
od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.  

III. 

Članove Savjeta mladih Grada Krapine bira Gradsko vijeće na vrijeme od dvije godine. 

IV. 

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih imaju: 
- udruge mladih i udruge koje se bave mladima, 
- učenička vijeća  
-studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih.  
 
 

V. 
 

Svaki predlagatelj predlaže 7 kandidata. 
Prijedlog kandidata obavezno sadrži sljedeće podatke: 
-naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, 
-ime i prezime kandidata, datum i godina roñenja, prebivalište, 
-obrazloženje prijedloga, 
-potpis ovlaštene osobe predlagatelja, 
-vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature. 
Predlagatelj je dužan prijedlogu priložiti: presliku osobne iskaznice kandidata te izvadak iz 
odgovarajućeg registra za predlagatelja. 
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje. 
 

VI. 

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih dostavljaju se  osobno ili poštom na adresu: Grad 
Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom «Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta 
mladih Grada Krapine» počevši od 03.09.2012. do 18.09. 2012. godine. 



VII. 

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih podnose se Odboru za izbor i imenovanje Gradskog 
vijeća Grada Krapine  u roku 15 dana od dana objave Javnog poziva.  

Prijedlog se podnosi na propisanim obrascima koji su dostupni na web stranicama Grada Krapine 
(www.krapina.hr.) ili se mogu podići u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Krapine. 

 
VIII. 

 
Javni poziv objavit će se, istog dana, na oglasnim pločama grada Krapine i na web stranicama Grada 
Krapine. 
 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                                                                      Zoran Gregurović 
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